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Information om ankomsten till undersökningen 

Jorv sjukhus, enheten för klinisk fysiologi och isotopmedicin  

Undersökningsplats och anmälning 

Jorv sjukhus, enheten för klinisk fysiologi och isotopmedicin, 2. våningen 

Karvasmäentie 8, 02740 Esbo 

tel. 09 4718 2020 (måndag–fredag klockan 9–11 och 12–14) 

Om du kommer med taxi eller en eskort tar dig, be föraren att släppa av dig vid Jorv sjukhusets 

huvudingång. 

Om du kommer med egen bil, kör till Esbo sjukhusets parkeringshall, ta hissen till andra våningen 

och gå via förbindelsegången till Jorv sjukhus.  

Anmäl dig vid anmälningsautomaten i sjukhusets entréhall och följ anvisningar. 

• Klinisk fysiologi: Följ det violetta strecket på golvet till N-hissen och ta hissen till 

första våningen.  

• Isotopmedicin: Följ det violetta strecket på golvet till blomsterkiosken, och följ det 

bruna strecket till väntrummet 2.  

Du kan fråga om mera informationen från info-desk i entréhallen. 

Du har fått patientinformation om undersökningen. 

Förbered dig för undersökningen enligt de givna instruktionerna. 

Kontakta den behandlande enheten, om du har haft en Covid-19-infektion under de 

senaste 3 månaderna, och om du kommer på ett lungfunktionstest eller ett stresstest. 

Infektionens svårighetsgrad kan påverka undersökningens tillförlitlighet på olika sätt. 

 

Använd inte parfymerade produkter då du kommer till undersökningen. 

De ämnen som parfymerna innehåller kan orsaka allvarliga symptom hos andra personer. 

Parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet 

Parkeringen på sjukhusområdet är avgiftsbelagd. Det finns ett begränsat antal avgiftsbelagda 

parkeringsplatser på sjukhusgården. 

Parkeringshuset är anslutet till Esbo sjukhus. Från parkeringshuset finns det tillgång till Jorv 

sjukhus. Mer information om parkeringen: hus.fi     

Bekanta dig med kollektivtrafikens vägar, tidtabeller och transportförbindelser innan du kommer 

till undersökningen.  

http://www.hus.fi/
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Information om undersökningsplatsen samt dess tillgänglighet:  

https://servicekarta.hel.fi/sv/unit/59216 

Mera information 

Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället. 

Patientanvisningar och information om undersökningar: www.undersokningshuset.fi. 

Se på videor om undersökningar: www.youtube.com >> HUS Diagnostiikkakeskus. Undertitel: 

finska, svenska, engelska. 

Ge respons 

Hjälp oss utveckla vår service. 

Du kan ge skriftlig respons i samband med besöket eller via internet på adressen 

https://www.hus.fi/sv/patienten/patientguide/dina-rattigheter-som-patient/ge-oss-respons.  
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